Zápis z 18. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov dne 14. 6. 2013
Přítomni:

Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, Mgr. Iva Zapalačová, p. Jan Jakeš, p. Pavel
Kopecký, ing. Pavla Krejčí, ing. Věra Grísová, p. Petr Janota, ing. Josef Ašer,
Mgr. Marie Romanová, JUDr. František Vachala

Omluveni: p. Jan Václavík, Ing. Radek Chromčák, Mgr. Jana Podešvová, p. Josef Šulák
Program:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola plnění usnesení OZ a majetko – právní záležitosti.
4. Schválení hospodářského výsledku Obce Halenkov za rok 2012
s schválení účetní závěrky Obce Halenkov za rok 2012.
5. Výběrová řízení na akce Hasičská zbrojnice zateplení a výměna oken
a Zateplení kulturního domu v Halenkově.
6. Různé.
7. Závěr.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání v 15.00 hodin a přednesl program dnešního zasedání.
Program byl doplněn o bod – rozpočtová opatření a bude zařazen jako bod ad 6/.
OZ schvaluje program 18. zasedání.
Hlasování – 11 ano.
ad 2/
Návrhová komise – JUDr. František Vachala, p. Jan Jakeš.
OZ schvaluje návrhovou komisi – JUDr. František Vachala, p. Jan Jakeš.
Hlasování – 11 ano.
Ověřovatelé zápisu – ing. Pavla Krejčí, Mgr. Marie Romanová.
OZ jmenuje ověřovatelé zápisu – ing. Pavla Krejčí, Mgr. Marie Romanová.
Hlasování - 11 ano.
ad 3/
Kontrola plnění usnesení.
Provedena dle jednotlivých bodů vyplývajících ze 17. zasedání OZ.
17. zasedání OZ odsouhlasilo zveřejnění těchto záměrů:
Prodej pozemku p. č. 3680/4, p. č. st. 1126 a směnu pozemku 25/3 a 123/2 všechny pozemky
v k. ú. i obci Halenkov.
Záměry byly zveřejněny po stanovenou dobu.
OZ Halenkov schvaluje dle geometrického plánu směnu části pozemku p. č. 25/3 o výměře
27 m² ve vlastnictví obce Halenkov za cenu 30,- Kč/m², to je celkem 810,- Kč za část pozemku
p. č. 123/2 o výměře 23 m² ve vlastnictví pana Rizziho, Halenkov 758. Rozdíl 4 m² uhradí
pan Rizzi ve prospěch obce Halenkov částkou 30,- Kč/m², to je celkem 120,- Kč.
Geometrický plán uhradí obě smluvní strany na ½. Návrh na vklad do katastru nemovitostí
uhradí smluvní strany na ½.
Hlasování – 11 ano.
OZ Halenkov schvaluje prodej pozemku p. č. 1126 o výměře 206 m² za cenu 150,- Kč/m²,
to je celkem 30 900,- Kč, Společenství vlastníků domu č. 620. Návrh na vklad do katastru
nemovitostí uhradí kupující.

Hlastování – 11 ano.
OZ Halenkov schvaluje prodej pozemku p. č. 3680/4 o výměře 79 m² za cenu 30,- Kč/m²,
to je celkem 2 370,- Kč, panu Jiřímu Kubošovi, bytem Halenkov 259. Návrh na vklad
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování – 11 ano.
Návrh geometrického plánu na výkup části pozemků pod komunikací u Janišů je vyhotoven,
bude se jednat s občany.
Přijetí daru části pozemků z p. č. 1/23 od pana Paprskáře zrealizováno.
OZ schvaluje Smlouvu o věcném břemenu – vodovod Hluboký
a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Hlasování - 11 ano.
Pan starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z rady konané dne 22. 5. a 12. 6. 2013.
OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování – 11 ano.
ad 4/
Schválení účetní závěrky, závěrečného účtu a hospodaření obce Halenkov za rok 2012.
Hospodaření obce – plnění rozpočtu obce i jednotlivých subjektů se již projednávalo a členové
OZ byli seznámeni s kladným vyjádřením kontrolních orgánů.
Při přezkoumání hospodaření obce Halenkov za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
OZ projednalo Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2012 a Zprávu č. 247/2012/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkov za rok 2012, která tvoří přílohu závěrečného
účtu.
Na základě tohoto projednání OZ schvaluje:
Účetní závěrku obce Halenkov /Fin 2 – 12, Rozvaha, VZZ, Příloha/ za rok 2012 bez výhrad.
Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2012 bez výhrad.
Hlasování – 11 ano.
ad 5/
Výběrové řízení veřejné zakázky „Zateplení obecních budov“
1. „Hasičská zbrojnice Halenkov zateplení a výměna oken“.
2. „Zateplení kulturního domu v Halenkově“.
- Obecní zastupitelstvo v Halenkově na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o vyloučení uchazeče BS Vsetín,
s. r. o., 4. května 870, 755 01 Vsetín ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce
na základě nedoložení písemného vysvětlení nabídky.
- Obecní zastupitelstvo v Halenkově na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o vyloučení uchazeče Zlínské
stavby, a. s., K Majáku 5001, 761 23 Zlín ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce
na základě nedodržení písemného vysvětlení nabídky.
- Obecní zastupitelstvo na základě doporučení hodnotící komise a na základě ustanovení § 81
odst. 1 písm. b/ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku
„Zateplení obecních budov“.

1. Hasičská zbrojnice Halenkov zateplení a výměna oken“ nabídku 1. VASTO spol.s r. o.,
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín.
OZ v Halenkově pověřuje starostu obce ing. Jiřího Lušovského podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem 1. Vasto spol. s r. o. v souladu s nabídkou uchazeče.

- Obecní zastupitelstvo na základě doporučení hodnotící komise a na základě ustanovení § 81
odst. 1. písm. b/ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku
„Zateplení obecních budov“
2.Zateplení kulturního domu v Halenkově“ nabídku TM Stav, spol. s r. o., Jasenice 729,
755 01 Vsetín.
OZ v Halenkově pověřuje starostu obce ing. Jiřího Lušovského podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem TM Stav, spol. s r. o. v souladu s nabídkou uchazeče.
Hlasování – 10 ano, p. Pavel Kopecký se zdržel hlasování.
ad 6/
Rozpočtová opatření
V materiálech byl zastupitelům předán návrh úpravy rozpočtu roku 2013. V příjmové oblasti byl
zvýšen především příjem daně z přidané hodnoty a ve výdajích pak byly povýšeny hlavně prostředky
na údržbu a opravy místních komunikací dle jednotlivých lokalit.
OZ schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování – 11 ano.
ad 7/
Různé
Paní Kateřina Chromčáková, nájemce Lidového domu písemně oznámila výpověď z nájmu LD
před uplynutím sjednané doby.
OZ bere na vědomí.
Hlasování – 11 ano.
Další informace se týkala žádosti pana Cepka, který žádá o vyjádření obce ke stavbě rodinných domů
a inženýrských sítí na Kuželkách, což je v souladu se stávajícím ÚP. Nový ÚP je v projednávání.
OZ bere na vědomí.
Hlasování – 11 ano.
Paní Marta Šipulová, bytem Valašské Meziříčí opět žádá o odškodnění za pozemky na Břežité.
OZ bere informaci na vědomí.
Hlasování – 11 ano.
Pan starosta seznámil přítomné s dopisem Správy železniční dopravní cesty, týkající se odstranění
železniční vlečky /propojení s hlavním kolejištěm/.
OZ zamítá odstranění vlečky.
Hlasování – 11 ano.
OZ schvaluje finační příspěvek Asociaci na pomoc postiženým povodněmi a to ve výši 25 tis. Kč.
Hlasování – 11 ano.
OZ schvaluje zakoupení Moravské vlajky.
Hlasování – 11 ano.

OZ bylo starostou obce informováno, že v prázdninových měsících proběhne výběrové řízení na akci
„Revitalizace hřbitova II. Etapa“. Výběrové řízení malého rozsahu bude projednáno a rozhodnuto
o výběru nejvhodnějšího uchazeče na jednání Rady obce Halenkova.
OZ bere na vědomí.
Hlasování – 11 ano.
Pan Pavel Kopecký má několik připomínek – zanešené příkopy na Kuželkách, nekvalitní opravy
místních komunikací firmou REPONT, veřejné osvětlení pořád svítí.
Pan starosta odpovídá, že názor pana Kopeckého na kvalitu oprav komunikací je jen jeho osobní.
Příkopy jsou čištěny průběžně.
Pan místostarosta vysvětluje, že veřejné osvětlení svítilo z důvodu dobití baterií bezdrátového
rozhlasu.
Problém dobíjení baterií bude řešen v rámci projektu, provozně – energetické optimalizace systému
veřejného osvětlení.

Pan starosta ukončil zasedání v 17.30 hodin.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala: Anna Vráželová
Halenkov 14. 6. 2014

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

